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ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 

สำขำวิชำชีววิทยำ 

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

1. ค ำรับรองระหว่ำง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ด า  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและ 
โครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง  
          ผู้รับค ำรับรอง 

         และ 
อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว  ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 

          ผู้ท ำค ำรับรอง 

2. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ  
เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2565 ถึงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2566 

3. รำยละเอียดของค ำรับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์ มหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ.
2563 – 2567 (TSU) ตัวชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์คณะวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2564 - 2568 (SCI) และ
ตัวชี้วัดตำมเกณฑ์ EdPEx โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

4. ข้ำพเจ้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ด า ในฐำนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง 
ผู้บังคับบัญชำของ อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัด
และเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ตำมท่ีก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำย
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ค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ กับกับ สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน
ของ สาขาวิชาชีววิทยา ให้เป็นไปตำมค ำรับรองท่ีจัดท ำขึ้นนี้ 

5. ข้ำพเจ้ำ อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว ในฐำนะ ประธานสาขาวิชาชีววิทยา ได้ท ำ
ควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษา
การแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง  ว่ำจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติงำนให้เกิดผลงำนท่ีดีตำมเป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ และสังคมตำมท่ีให้ค ำรับรองไว้

6. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลง
นำมไว้เป็นส ำคัญ

.....................................................................          ...................................................... 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธัญญำ พันธ์ฤทธิ์ด ำ)   (อำจำรย์ ดร.ปรียำลักษณ์ โคหนองบัว) 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ และผู้รักษำกำรแทน    ประธำนสำขำวิชำชีววิทยำ 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำระบบนิเวศและ  12 ตุลำคม 2565 
           โครงสร้ำงพื้นฐำน พัทลุง 

12 ตุลำคม 2565 



ตัวช้ีวัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

บรรลุ ไม่บรรลุ

ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU) 12 0 12

ตัวช้ีวัดคณะวิทยาศาสตร์ (SCI) 3 0 3

ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ EdPEx 20 3 17

รวมท้ังหมด 35 3 32

ร้อยละ 8.57 91.43

2564 ค่ำเป้ำหมำย 2565 ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย

7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบริกำรท่ีตอบสนองต่อลูกค้ำกลุ่ม
อ่ืนและด้ำนกระบวนกำร (Student Learning, Customer-Focused 
Service Results, Process Results)

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำนบริกำรท่ีมุ่งเน้นลูกค้ำ 
(Student Learning and Customer-Focused Service Results)

ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำนบริกำรท่ีตอบสนองผู้เรียน

7.1ก-1 นิสิตและบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบกำรหรือท่ีมีผลงำนด้ำนนวัตกรรม
สังคม (กลุ่ม 2) (TSU02)

ร้อยละ 12.68 20.45 0.00 ไม่บรรลุ

จ านวนนิสิตและบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการหรือท่ีมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม คน 9 9 0

(1) ด้านนวัตกรรมสังคม คน

(2) ด้านผู้ประกอบการ คน 9 9

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับช้ันในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา
 (ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564)

คน 71 44 44

7.1ก-2 รำงวัลด้ำนผู้ประกอบกำร (Startup Awards) หรือด้ำนนวัตกรรม
สังคมของนิสิตและบัณฑิต (กลุ่ม 2) (TSU03)

ร้อยละ 2.11 9.09 0.00 ไม่บรรลุ

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)
 หรือนวัตกรรมสังคม

ค่าถ่วงน้ าหนัก 1.50 4

(1) ด้านนวัตกรรมสังคม รางวัล 3 8

(2) ด้านผู้ประกอบการ รางวัล -

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับช้ันในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา
 (ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564)

คน 71 44 44

7.1ก-3 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (TSU04) ค่ำเฉล่ีย 4.29 4.51 ไม่บรรลุ

(1) ระดับปริญญาตรี ค่าเฉล่ีย

(2) ระดับบัณฑิคศึกษา ค่าเฉล่ีย

7.1ก-4 หลักสูตรท่ีมีรำยวิชำเรียนรู้หรือปฏิบัติงำนในชุมชน ภำครัฐหรือ
ผู้ประกอบกำร เฉพำะหลักสูตรปริญญำตรี (TSU05)

ร้อยละ 0.00 50.00 0.00 ไม่บรรลุ

จ านวนหลักสูตรท่ีมีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชนหรือปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนภาครัฐ
หรือผู้ประกอบการ

หลักสูตร 1

จ านวนหลักสูตรปริญญาตรีท้ังหมด หลักสูตร 2 2 2

สำขำวิชำชีววิทยำ

ตัวช้ีวัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน จ ำนวนตัวช้ีวัด
ผลกำรด ำเนินงำน

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
สำขำวิชำชีววิทยำ
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2564 ค่ำเป้ำหมำย 2565 ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

สำขำวิชำชีววิทยำ

7.1ก-5 หลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) เพ่ือพัฒนำทักษะกำรสร้ำง
นวัตกรรมสังคม (TSU06)

หลักสูตร ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

7.1ก-6 หลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) เพ่ือพัฒนำทักษะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (TSU07)

หลักสูตร ไม่ลงนำม 1 ไม่บรรลุ

7.1ก-7 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระตรงสำยภำยใน
 1 ปี (EdPEx01)

ร้อยละ 57.14 65.34 ไม่บรรลุ

(1) ระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพตรงสาย คน

จ านวนผู้ท่ีมีงานท าท้ังหมด (ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564) คน

(2) ระดับบัณฑิคศึกษาประกอบอาชีพตรงสาย คน

จ านวนผู้ท่ีมีงานท าท้ังหมด (ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564) คน

7.1ก-8 จ ำนวนนวัตกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (SCI01) นวัตกรรม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

7.1ก-9 ร้อยละของรำยวิชำท่ีมีกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning 
(SCI02)

ร้อยละ 24.44 16.10 ไม่บรรลุ

จ านวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชา 11

จ านวนรายวิชาท้ังหมดในปีการศึกษา 2564 รายวิชา 45

ผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัย

7.1ก-10 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ (TSU10)

ร้อยละ 231.25 247.06 0.00 ไม่บรรลุ

(1) ระดับชาติ ร้อยละ 168.75 188.24 0.00

จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ เร่ือง 27 32

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 16 17 17

(2) ระดับนานาชาติ ร้อยละ 62.50 58.82 0.00

จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ เร่ือง 10 10

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 16 17 17

7.1ก-11 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีอ้ำงอิงในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
(TSU11)

ร้อยละ 593.75 594.12 0.00 ไม่บรรลุ

(1) ระดับชาติ ร้อยละ 12.50 11.76 0.00

จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีอ้างอิงในระดับชาติ ผลงาน 2 2

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 16 17 17

(2) ระดับนานาชาติ ร้อยละ 581.25 582.35 0.00

จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีอ้างอิงในระดับนานาชาติ ผลงาน 93 99

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 16 17 17

7.1ก-12 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม (TSU12) ร้อยละ 18.75 23.53 0.00 ไม่บรรลุ

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม ผลงาน 3 4

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 16 17 17

7.1ก-13 ร้อยละของโครงกำรวิจัยท่ีมีโจทย์มำจำกชุมชน ภำครัฐหรือ
ผู้ประกอบกำร (EdPEx02)

ร้อยละ 62.50 74.00 ไม่บรรลุ
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2564 ค่ำเป้ำหมำย 2565 ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

สำขำวิชำชีววิทยำ

จ านวนโครงการวิจัยท่ีมีโจทย์มาจากชุมชน ภาครัฐหรือผู้ประกอบการ โครงการ 5

จ านวนโครงการวิจัยท้ังหมด โครงการ 8

ผลลัพธ์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร

7.1ก-14 โครงกำรบริกำรวิชำกำรหรือกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ี
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือกำรเป็นผู้ประกอบกำร (TSU13)

ร้อยละ ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ

โครงการ

จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังหมด โครงการ

7.1ก-15 สินค้ำและบริกำรในพ้ืนท่ีท่ีได้รับกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกบริกำร
วิชำกำร (TSU19)

รำยกำร ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

7.1ก-16 ชุมชน/พ้ืนท่ี/หน่วยงำน ท่ีได้รับประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำร (TSU20)

ชุมชน ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

7.1ก-17 จ ำนวนนวัตกรรมสังคมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีเพ่ือท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญำท้องถ่ินภำคใต้ (SCI07)

รำยกำร ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน (Work Process 
Effectiveness Results)

(1) ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร (Process 
Effectiveness and Efficiency)

ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรกำรจัดกำรศึกษำ

7.1ข-1 หลักสูตรท่ีเน้นทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคมหรือกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (TSU01)

ร้อยละ 20.00 40.00 0.00 ไม่บรรลุ

จ านวนหลักสูตรท่ีเน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตร 1 2

(1) ด้านนวัตกรรมสังคม หลักสูตร 1 1

(2) ด้านผู้ประกอบการ หลักสูตร 0 1

จ านวนหลักสูตรท้ังหมด หลักสูตร 5 5 5

7.1ข-2 โครงงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ของนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ท่ีมีโจทย์มำ
จำกชุมชน ภำครัฐหรือผู้ประกอบกำร (EdPEx03)

ร้อยละ 70.00 ไม่บรรลุ

จ านวนโครงงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ท่ีมีโจทย์มาจากชุมชน ภาครัฐหรือ
ผู้ประกอบการ

เร่ือง

จ านวนโครงงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ท้ังหมด เร่ือง

7.1ข-3 อัตรำกำรคงอยู่ของนิสิต  (EdPEx04) ร้อยละ 97.00 ไม่บรรลุ

(1) ระดับปริญญาตรี (ไม่รวมช้ันปีท่ี 1) ร้อยละ

จ านวนนิสิตคงอยู่ คน

จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (นิสิตช้ันปีท่ี 2 ของนิสิตแรกเข้าท่ีส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษาท่ีรายงาน)

คน

(2) ระดับบัณฑิคศึกษา ร้อยละ

จ านวนนิสิตคงอยู่ คน

จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด คน

ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรกำรวิจัย
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7.1ข-4 ร้อยละของอำจำรย์ (SCI TSU Challenger) ท่ีได้รับทุนวิจัยจำก
แหล่งทุนภำยนอก (SCI04)

ร้อยละ 25 23.53 0.00 ไม่บรรลุ

จ านวนอาจารย์ SCI TSU Challenger คน 4 4

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด คน 16 17 17

ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรกำรบริกำรวิชำกำร

7.1ข-5 จ ำนวนหลักสูตรอบรมนวัตกรรมสังคมให้กับหน่วยงำนภำยนอก 
(EdPEx05)

หลักสูตร ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

7.1ข-6 จ ำนวนโรงเรียนเครือข่ำยท่ีได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี (EdPEx06)

โรงเรียน ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรควำมปลอดภัยบน
โลกไซเบอร์

7.1ข-7 กิจกรรมกำรเตรียมพร้อมต่อควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ 
(EdPEx07)

กิจกรรม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

(2) ควำมปลอดภัยและกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน (Safety and
 Emergency Preparedness)

ผลลัพธ์ด้ำนควำมปลอดภัยและกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน

7.1ข-8 จ ำนวนอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติกำรท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยร้ำยแรง 
(EdPEx08)

คร้ัง 0 0 บรรลุ

7.1ข-9 ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภัย (EdPEx09) ร้อยละ 39.13 37.50 0.00 ไม่บรรลุ

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย คน 9 9

จ านวนบุคลากรท้ังหมด คน 23 24 24

ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน (Supply-Network 
Mmanagement Results)

ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำน

7.1ค-1 หลักสูตรท่ีมีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอก 
(TSU08)

ร้อยละ 60.00 60.00 0.00 ไม่บรรลุ

(1) ภายในประเทศ ร้อยละ 60.00 60.00 0.00

จ านวนหลักสูตรท่ีมีจ านวนกิจกรรมความร่วมมือ หลักสูตร 3 3

จ านวนหลักสูตรท้ังหมด หลักสูตร 5 5 5

(2) ต่างประเทศหรือหน่วยงานระดับนานาชาติ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00

จ านวนหลักสูตรท่ีมีจ านวนกิจกรรมความร่วมมือ หลักสูตร

จ านวนหลักสูตรท้ังหมด หลักสูตร 5 5 5

7.1ค-2 ควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำรและส่งเสริมกำรสร้ำง
นวัตกรรมกับภำค ธุรกิจ/อุตสำหกรรมของส่วนงำน (กลุ่ม 2) (TSU17)

ร้อยละ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของส่วนงาน

ค่าถ่วงน้ าหนัก

จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังหมด ความร่วมมือ

7.1ค-3 ร้อยละของนิสิตท่ีเข้ำร่วมสหกิจศึกษำ (EdPEx10) ร้อยละ 0.00 ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม
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จ านวนิสิตท่ีเข้าร่วมสหกิจศึกษา คน ไม่ลงนาม ไม่ลงนาม

จ านวนนิสิตช้ันปีท่ี 4 ท้ังหมดในปีการศึกษา 2565 คน 39 39 39

7.1ค-4 รำยกำรครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้ำงท่ีส่งมอบไม่ตำมก ำหนดเวลำ 
(EdPEx11)

รำยกำร ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนลูกค้ำ (Customer Results)

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน (Student and other 
customer-focused Results)

(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
(Student and Other Customer Satisfaction)

ผลลัพธ์ด้ำนควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน

7.2ก-1 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำรของคณะ (EdPEx12) ค่ำเฉล่ีย

(1) ระดับปริญญาตรี ค่าเฉล่ีย

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 48 30 ไม่บรรลุ

จ านวนนิสิตตอบแบบสอบถาม คน

จ านวนนิสิตท้ังหมด คน

(2) ระดับบัณฑิตศึกษา ค่าเฉล่ีย

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ

จ านวนนิสิตตอบแบบสอบถาม คน

จ านวนนิสิตท้ังหมด คน

7.2ก-2 ร้อยละควำมไม่พึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำรของคณะ 
(EdPEx13)

ร้อยละ

(1) ระดับปริญญาตรี ร้อยละ

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 48 30 ไม่บรรลุ

จ านวนนิสิตตอบแบบสอบถาม คน

จ านวนนิสิตท้ังหมด คน

(2) ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ

จ านวนนิสิตตอบแบบสอบถาม คน

จ านวนนิสิตท้ังหมด คน

7.2ก-3 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรของนิสิตระดับปริญญำตรีปี
สุดท้ำยต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร (EdPEx14)

ค่ำเฉล่ีย

ระดับปริญญาตรี ค่าเฉล่ีย

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 48 30 ไม่บรรลุ

จ านวนนิสิตตอบแบบสอบถาม คน

จ านวนนิสิตท้ังหมด คน

7.2ก-4 ร้อยละควำมไม่พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีปีสุดท้ำยต่อกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตร (EdPEx15)

ร้อยละ

ระดับปริญญาตรี ร้อยละ

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 48 30 ไม่บรรลุ

จ านวนนิสิตตอบแบบสอบถาม คน
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จ านวนนิสิตท้ังหมด คน

7.2ก-5 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรสอนของอำจำรย์ (EdPEx16) ค่ำเฉล่ีย 4.54 4.32 ไม่บรรลุ

(1) ระดับปริญญาตรี ค่าเฉล่ีย

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ

จ านวนนิสิตตอบแบบสอบถาม คน

จ านวนนิสิตท้ังหมด คน

(2) ระดับบัณฑิตศึกษา ค่าเฉล่ีย

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ

จ านวนนิสิตตอบแบบสอบถาม คน

จ านวนนิสิตท้ังหมด คน

7.2ก-6 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรวิชำกำร (EdPEx17) ค่ำเฉล่ีย ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

(1) ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย

(2) ความไม่พึงพอใจ ค่าเฉล่ีย

(2) ควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน (Student and other 
Customer Engagement)

ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน

7.2ก-7 ควำมผูกพันของนิสิต (EdPEx18) ค่ำเฉล่ีย

(1) ระดับปริญญาตรี ค่าเฉล่ีย

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 48 30 ไม่บรรลุ

จ านวนนิสิตตอบแบบสอบถาม คน

จ านวนนิสิตท้ังหมด คน

(2) ระดับบัณฑิตศึกษา ค่าเฉล่ีย

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ

จ านวนนิสิตตอบแบบสอบถาม คน

จ านวนนิสิตท้ังหมด คน

7.2ก-8 อัตรำกำรส้ินสภำพนิสิต (EdPEx19) (ไม่รวมช้ันปีท่ี 1) ร้อยละ 3.55 2.30 บรรลุ

จ านวนนิสิตท่ีท่ีส้ินสภาพในปีการศึกษา 2564 คน

(1) ระดับปริญญาตรี คน

(2) ระดับบัณฑิตศึกษา คน

จ านวนนิสิตท้ังหมดปีการศึกษา (ไม่รวมช้ันปีท่ี 1) คน

7.2ก-9 ร้อยละของชุมชน ภำครัฐหรือสถำนประกอบกำรเป้ำหมำยเดิมท่ีมี
ข้อเสนอให้จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร (EdPEx20)

ร้อยละ ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

จ านวนชุมชน ภาครัฐหรือสถานประกอบการเป้าหมายเดิม หน่วยงาน

จ านวนชุมชน ภาครัฐหรือสถานประกอบการท้ังหมดในปีการศึกษา หน่วยงาน

7.2ก-10 ระดับควำมผูกพันของของผู้รับบริกำรวิชำกำร (EdPEx21) ค่ำเฉล่ีย ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร (Workforce Results)

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร (Workforce-focused Results)

(1) ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร (Workforce Capability 
and Capacity)

ผลลัพธ์ด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร
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7.3ก-1 บุคลำกรของมหำวิทยำลัย/ส่วนงำนแลกเปล่ียนควำมรู้สู่ภำคธุรกิจ/
อุตสำหกรรม (กลุ่ม 2) (TSU15)

ร้อยละ 12.50 0.00 0.00

จ านวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานแลกเปล่ียนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม

คน 2

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 16 17 17

7.3ก-2 ร้อยละของอำจำรย์ท่ีได้รับรำงวัล (TSU22) ร้อยละ 31.25 23.53 0.00 ไม่บรรลุ

(1) ระดับชาติ ร้อยละ 25.00 23.53 0.00

จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ คน 4 4

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 16 17 17

(2) ระดับนานาชาติ ร้อยละ 6.25 0.00 0.00

จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับรางวัลระดับนานาชาติ คน 1

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 16 17 17

(2) บรรยำกำศกำรท ำงำน (Workfoce Climate)

ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน

7.3ก-3 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน 
(EdPEx22)

ค่ำเฉล่ีย

(1) สายวิชาการ ค่าเฉล่ีย

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100 100 0 ไม่บรรลุ

จ านวนอาจารย์ท่ีตอบแบบสอบถาม คน 16 17

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2565) คน 16 17 17

(2) สายสนับสนุน ค่าเฉล่ีย

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100 100 0

จ านวนสายสนับสนุนท่ีตอบแบบสอบถาม คน 7 7

จ านวนสายสนับสนุนท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 7 7 7

7.3ก-4 ดัชนีควำมสุขของบุคลำกรในทุกระดับของมหำวิทยำลัย (EdPEx23) ร้อยละ

(1) สายวิชาการ ร้อยละ

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100 100 0 ไม่บรรลุ

จ านวนอาจารย์ท่ีตอบแบบสอบถาม คน 16 17

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 16 17 17

(2) สายสนับสนุน ร้อยละ

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100 100 0

จ านวนสายสนับสนุนท่ีตอบแบบสอบถาม คน 7 7

จ านวนสายสนับสนุนท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 7 7 7

(3) ควำมผูกพันของบุคลำกร (Workforce Engagement)

ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพันของบุคลำกร

7.3ก-5 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร (EdPEx24) ค่ำเฉล่ีย

(1) สายวิชาการ ค่าเฉล่ีย

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100 100 0 ไม่บรรลุ

จ านวนอาจารย์ท่ีตอบแบบสอบถาม คน 16 17

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 16 17 17
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(2) สายสนับสนุน ค่าเฉล่ีย

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100 100 0

จ านวนสายสนับสนุนท่ีตอบแบบสอบถาม คน 7 7

จ านวนสายสนับสนุนท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 7 7 7

(4) กำรพัฒนำบุคลำกร (Workforce Development)

ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำองค์กร

7.3ก-6 ร้อยละของผู้บริหำรระดับส่วนงำน/หน่วยงำนท่ีได้รับกำรพัฒนำ 
(EdPEx25)

ร้อยละ ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

จ านวนผู้บริหารท่ีได้รับการพัฒนา คน

จ านวนผู้บริหารท้ังหมด คน

7.3ก-7 ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำตำมควำมจ ำเป็นของส่วน
งำน/หน่วยงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง (EdPEx26)

ร้อยละ 100.00 100.00 0.00 ไม่บรรลุ

(1) สำยวิชำกำร

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา คน 16 17

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2565) คน 16 17 17

(2) สำยสนับสนุน

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา คน 7 7

จ านวนสายสนับสนุนท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2565) คน 7 7 7

7.3ก-8 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีสูงข้ึน 
(EdPEx27)

คน ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแลองค์กร (Leadership 
and Governance Results)

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแล และกำรสร้ำงประโยชน์ให้สังคม
 (Leadership, Governance and Societal Contribution Results)

(1) กำรน ำองค์กร (Leadership)

ผลลัพธ์ด้ำนกำรส่ือสำรของผู้น ำระดับสูงและกำรสร้ำงควำมผูกพันกับ
บุคลำกรคู่ควำมร่วมมือท่ีเป็นทำงกำร ผู้เรียน และลกค้ำกลุ่มอ่ืน

7.4ก-1 ระดับกำรรับรู้และเข้ำใจทิศทำงกำรน ำองค์กร (EdPEx28) ค่ำเฉล่ีย

(1) สายวิชาการ ค่าเฉล่ีย 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100 100 0 ไม่บรรลุ

จ านวนอาจารย์ท่ีตอบแบบสอบถาม คน 16 17

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2565) คน 16 17 17

(2) สายสนับสนุน ค่าเฉล่ีย

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100 100 0

จ านวนสายสนับสนุนท่ีตอบแบบสอบถาม คน 7 7

จ านวนสายสนับสนุนท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2565) คน 7 7 7

(2) กำรก ำกับดูแลองค์กร (Governance)

ผลลัพธ์ด้ำนควำมรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลองค์กร
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7.4ก-2 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
(TSU21)

คะแนน ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

(3) กฎหมำย กฎระเบียบข้อบังงคับ และกำรรัองคุณภำพ (Law, 
Regulation and Accreditation)

ผลลัพธ์ด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับ และกำรรับรองงคุณภำพ

7.4ก-3 ผลกำรประเมินหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN QA (EdPEx29) ค่ำเฉล่ีย 3.20 3.25 ไม่บรรลุ

7.4ก-4 ร้อยละหลักสูตรท่ีผ่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน (EdPEx30) ร้อยละ 100 100 100 บรรลุ

7.4ก-5 จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรท่ีมีกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร (SCI05)

ห้อง ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

(4) จริยธรรม (Ethics)

ผลลัพธ์ด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม

7.4ก-6 จ ำนวนข้อร้องเรียนท่ีผ่ำนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง (EdPEx31) คน ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

(5) สังคม (Society)

ผลลัพธ์ด้ำนควำมผำสุกของสังคมและกำรสนับสนุนชุมชนท่ีส ำคัญ

7.4ก-7 จ ำนวนกิจกรรมร่วมสร้ำงคุณค่ำสู่สังคม (CSV : Creating Shared 
Value) (EdPEx32)

กิจกรรม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

7.5 ผลลัพธ์ก้ำนงบประมำณ กำรเงิน ตลำด และกลยุทธ์ (Budgetary, 
Financial, Maket and Strategy Results)

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแล และกำรสร้ำงประโยชน์ให้สังคม
 (Leadership, Governance and Societal Contribution Results)

(1) กำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณและกำรเงิน (Budgetary and 
Financial Performance)

ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน

7.5ก-1 งบประมำณกำรพัฒนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำควำมเป็น
ผู้ประกอบกำรของส่วนงำน (กลุ่ม 2) (TSU16)

ร้อยละ ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

ผลรวมงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของส่วนงาน

บาท

จ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรท้ังหมด (ยกเว้นงบลงทุน) บาท
7.5ก-2 รำยได้อ่ืนของส่วนงำน 
(ค่ำธรรมเนียมและงบประมำณคงเหลือจำกกำรบริกำรวิชำกำร 

บำท ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม
7.5ก-3 ควำมสำมำรถในกำรท ำเงินเหลือจ่ำย (EdPEx33) ร้อยละ ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม
(2) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด

ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำด

7.5ก-3 ร้อยละของจ ำนวนนิสิตใหม่ตำมแผนกำรรับนิสิต (SCI03) ร้อยละ 43.48 50.00 34.69 ไม่บรรลุ

(1) ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20.00

จ านวนนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2564 คน 8

แผนการรับนิสิตปีการศึกษา 2564 คน 40

(2) ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 100.00

จ านวนนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2564 คน 9

แผนการรับนิสิตปีการศึกษา 2564 คน 9
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7.5ก-4 เงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก (TSU09) บำท 2,811,460.00    4,272,478.98    ไม่บรรลุ

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 16 17 17

7.5ก-5 งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอกสนับสนุนกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร/
ธุรกิจใหม่ (กลุ่ม 2) (TSU14)

ร้อยละ

จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่ บาท

จ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรท้ังหมด (ยกเว้นงบลงทุน) บาท

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 16 17 17

7.5ก-6 เงินจำกกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจำกแหล่งภำยนอก (TSU18) บำท

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2566) คน 16 17 17

ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation 
Results)

ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุควำมส ำเร็จของกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร

7.4ข-1 ร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
(ปีงบประมำณ) (EdPEx34)

ร้อยละ ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม

7.4ข-2 ร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
(ปีงบประมำณ) (EdPEx35)

ร้อยละ ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม ไม่ลงนำม
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